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Základní škola Světice, příspěvková organizace

Úvodní slovo statutárního zástupce ředitele školy
Základní škola Světice má za sebou třetí úspěšný školní rok. V jeho závěru
do školy docházelo 76 žáků. Ve školním roce 2015/2016 byla plně
obsazena kapacita 1. třídy a obou 3. tříd. Díky velkému zájmu u zápisu
(celkem 47 zájemců) se podařilo obsadit také všechna místa v 1. třídě pro
školní rok 2016/2017.
Do školy dále přijde 21 žáků 6. třídy přijatých z okolních škol (především
partnerského Tehova). Výrazně tedy překonáme hranici 100 žáků (téměř
120) a poprvé v historii školy plně využijeme obě budovy, které se nám v závěru školního roku
povedlo dovybavit.
Díky spolupráci zastupitelů obcí Světic a Tehova se povedlo nejen přilákat dostatek zájemců o nově
vznikající druhý stupeň, ale také v průběhu školního roku 2015/2016 získat finanční prostředky
z dotace Ministerstva financí ČR na přestavbu budovy, do které se ve školním roce 2017/2018
přestěhují právě třídy druhého stupně školy.
Komunita kolem školy se tedy neustále rozrůstá a odpovídá tomu také počet aktivit, na které se
škola zaměřuje. Pokračujeme v tradičních akcích (nejen) pro žáky i jejich rodiče, rozšiřujeme
nabídku zájmových kroužků. Zaměřujeme se na prezentaci školy v místních periodicích, aktuální
informace prezentujeme prostřednictvím webových stránek školy.
Stále větší nároky jsou kladeny na získávání kvalifikovaných pedagogických pracovníků a na další
vzdělávání těch, kteří už u nás ve škole působí. Snažíme se oslovovat pedagogy, kteří mají ke škole
blízko a jsou ztotožněni s jejím směřováním. Zároveň neustále pracujeme na svých kompetencích
tak, abychom žákům a jejich rodičům poskytovali to, co od školy očekávají.
Věřím, že se nám daří i nadále bude dařit ve světické škole vytvářet příjemné a inspirativní
prostředí pro všechny její žáky, rodiče, pedagogy a ostatní přátele školy. Troufám si tvrdit, že právě
atmosférou, kterou ve škole máme, na které neustále pracujeme, je naše škola výjimečná.

Mgr. Marek Adler
statutární zástupce ředitele školy
13. října 2016
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Základní údaje o škole
Název: Základní škola Světice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71295151
IZO: 181 046 652
Identifikátor právnické osoby: 691 005 192
Zřizovatel: Obec Světice
Ředitelka školy: Mgr. Pavla Žižková
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Marek Adler
Druh školy: Základní škola
Kapacita školy: 126 žáků
Kapacita školní družiny: 126 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 160 strávníků
Zpracování mezd: Vladimíra Hampejsková
Zpracování účetnictví: Jana Hlínová
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Základní škola Světice, příspěvková organizace

Obor vzdělání
Základní škola Světice, příspěvková organizace byla zapsána do rejstříku škol na základě žádosti
obce Světice, a to s platností od 1. 9. 2013.
Základní škola Světice, p. o. vzdělává žáky dle oboru 79-01-C/01 Základní škola v denní formě vzdělávání.
Základní škola světice, p. o. dále provozuje činnost školní družiny a výdejny jídel.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2016/17 byli v ZŠ Světice zaměstnáni:
Pedagogičtí pracovníci školy (9)


ředitelka a třídní učitelka 3. třídy
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v současné době studující obor Školský management na PedF UK



učitelka 1. třídy a vychovatelka na částečný úvazek
Učitelství pro 1. stupně ZŠ



dvě učitelky 2. tříd
Učitelství pro 1. stupně ZŠ



učitelka výchovných předmětů (Vv, Hv) na částečný úvazek
Vychovatelství a speciální pedagogika, bez plné kvalifikace



asistentka pedagoga na částečný úvazek
splňující potřebnou kvalifikaci pro tuto pozici



vychovatelka školní družiny a hospodářka školy na částečný úvazek
splňující potřebnou kvalifikaci pro tuto pozici



vychovatelka školní družiny na částečný úvazek
studující kvalifikační studium pro tuto pozici



asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny na částečný úvazek
splňující potřebnou kvalifikaci pro tuto pozici

Nepedagogičtí pracovníci školy (3)


pracovnice zajišťující úklid prostor školy a výdej jídel



pracovnice zajišťující výdej jídel na částečný úvazek



hospodářka školy na částečný úvazek

V srpnu 2015 nastoupila na plný úvazek paní učitelka 1. třídy. Zároveň nastoupila paní učitelka výtvarných
předmětů na částečný úvazek. Paní vychovatelka na částečný úvazek pokračovala ve svém studiu ke splnění
kvalifikačních předpokladů, které v červnu 2016 úspěšně zakončila. Do výdejny jídel nastoupila nová
pracovnice na částečný úvazek.
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Zápis k povinné školní docházce,
přijetí nových žáků ve školním roce 2016/2017
K zápisu do Základní školy Světice přišlo v únoru 2016 celkem 47 předškoláků, 44 v řádném
termínu, 3 v termínu dodatečném. Celkem 19 dětí mělo adresu trvalého pobytu ve školském obvodu
naší školy, který je tvořen obcemi Světice (18) a Klokočná (1). Celkem 8 dětí přišlo k zápisu do 1.
třídy již podruhé.
Prvním kritériem pro přijetí dítěte k povinné školní docházce v ZŠ Světice byla adresa jeho trvalého
pobytu ve školském obvodu naší školy, v obci Světice nebo Klokočná. Druhým kritériem byl přijatý
starší sourozenec ve vyšším ročníku ZŠ Světice. Třetím kritériem byla výše registračního čísla, a to
v případě, kdy dítě nesplnilo kritérium první nebo druhé.
Pro školní rok 2016/2017 bylo přijato 24 žáků první třídy. Pět zákonných zástupců požádalo o
odklad školní docházky svého dítěte. Na volná místa byli přijati žáci, kteří byli původně nepřijati, a
to podle výše registračního čísla, které si při zápisu vylosovali. V září 2016 nakonec nastoupilo 23
žáků nové první třídy.
Přijatí žáci pro školní rok 2015/2016 podle místa trvalého bydliště:
Babice

1

Klokočná

1

Mnichovice

1

Pětihosty

1

Říčany

4

Světice

13

Tehov

1

Vyžlovka

1

Výsledky vzdělávání žáků ZŠ Světice
Žáci naší školy jsou do 3. ročníku hodnoceni slovně. Slovní hodnocení je dle kritérií zmíněných ve
Školním řádu ZŠ Světice převeditelné na běžnou klasifikaci. Rodiče tak mají možnost sledovat
prospěch svých žáků pomocí konkrétního slovního hodnocení, které lze převézt na běžnou známku.
V hodnocení na konci školního roku prospělo 66 žáků s vyznamenáním, 10 žáků prospělo, nikdo ze
žáků nebyl hodnocen „neprospěl“.
V průběhu školního roku 2015/2016 přestoupila jedna žákyně na jinou školu. Její místo v 1. třídě
bylo obsazeno přijatým žákem z jiné školy. Dále byli do naší školy přijati dva noví žáci 3. třídy.
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Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program školy vychází z metodických pokynů, doporučení a strategií
vydaných v resortu školství. Ve školním roce 2015/2016 probíhala prevence cílená na podporu
zdravých vrstevnických vztahů, kamarádství, pozitivního klimatu ve třídě. V průběhu školního roku
nebyly mezi žáky zaznamenány žádné závažné nežádoucí jevy z oblastí, se kterými preventivní
program školy pracuje - šíření drog (včetně alkoholu a cigaret), kriminalita, gambling, záškoláctví,
šikana, kyberšikana a jiné násilí, rasismus, intolerance, antisemitismus.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V loňském školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávali ve svém oboru, někteří si
dokončili povinnou kvalifikaci danou Zákonem o pedagogických pracovnících.
 Ředitelka školy
Studium v oboru Školský management v Centru školského managementu PedF UK
Jazykový kurz Dyned
 Učitelky 1. stupně
Samostudium a návštěva vzdělávacích seminářů dle odborného zaměření
Semináře a kurzy věnované Hejného metodě v matematice
Jazykový kurz Dyned
 Asistentky pedagoga
Semináře rozšiřující jejich znalosti ze speciální pedagogiky
Jazykový kurz Dyned
 Vychovatelka
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - vychovatelství

Inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 nebyla v naší škole provedena žádná inspekční činnost Českou
školní inspekcí.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 nabídla škola žákům v rámci dopoledního vyučování řadu výletů,
exkurzí, přednášek a představení. V odpoledním čase pak zajímavý program školní družiny a
pestrou nabídku zájmových kroužků.
Žáci se dále zúčastnili několika veřejných akcí pořádaných školou, v lednu také ozdravného pobytu
na horách, v červnu ozdravného pobytu na Šumavě.
Výlety, exkurze, přednášky, divadelní představení, celoškolní projekty
 Celoškolní a třídní projekty: Ve škole, Jízda zručnosti, Jaro a jarní úklid, Světické minitrhy
 Halloweenské soutěže a rej masek
 Úžasné divadlo fyziky
 Sázení jarních bylinek
 Přednáška o sovách společnosti Ornita
 Ornitologická přednáška s paní Klvaňovou
 Divadlo Minor
 Výstava k výročí Jiřího Trnky
 Bruslení na zimním stadionu
 Noc s Andersenem: přespání dětí ve škole, plnění úkolů, zvyšování čtenářské gramotnosti dětí
 Týdenní ozdravný pobyt na horách – leden
 Týdenní ozdravný pobyt na horách – červen
Akce pro žáky a rodiče
 Slavnostní veřejné zahájení a ukončení školního roku
 Jablkobraní – setkání rodičů a děti ve škole, slavností zasazení jabloně, symbolu školy
 Lampionový průvod
 Den otevřených dveří
 Celé Česko čte dětem – předčítání známých osobností dětem (M. Viewegh, S. Babčáková, atd.)
 Rozsvěcení vánočního stromu ve Světicích
 Adventní dílna – výroba adventních svícnů z přírodních materiálů.
 Vánoční besídka
 Sněhuláci pro Afriku – charitativní projekt Kola pro Afriku
 Vynášení Morany ve spolupráci s lesním klubem Pramínek
 Jarní úklid Světic – Clean up the world
 Jarní dílna – výroba velikonoční dekorace.
 Pleteme pomlázky – dílna pro děti
 Pasování žáků 1. třídy na čtenáře
 Expedice Hájovna pro žáky 2. třídy – poznávání přírody v okolí obce Světice
 Koncert pro pianino
 Besedy s Líbou Jíšovou - výchova a vzdělávání dětí
 Dětský den - Divadelní představení Happy Hour souboru Squadra Sua
Zájmové kroužky nejen pro žáky ZŠ Světice
 Pěvecký kroužek
 Atletika pro školní děti
 Atletika pro předškolní děti
 Hravá angličtina
 Kroužek výtvarné výchovy
 Jóga pro děti
 Malí Kuchtíci
 Dalších 9 kroužků pod vedením externích lektorů
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Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Světice je příspěvkovou organizací obce Světice. Škola hospodaří samostatně.
Výdaje a příjmy ZŠ Světice
1. Platy
Hlavním zdrojem příjmů školy jsou finanční prostředky na platy, které škola získává přímo od
Středočeského kraje. Příspěvek se odvíjí od počtu žáků ve škole.
2. Provozní výdaje
Škola krom výdajů na platy potřebuje prostředky na vybavení, pomůcky apod. Tyto prostředky
škola získává formou příspěvku od zřizovatele, tedy od obce Světice. Obec získává prostředky na
provoz školy od státu prostřednictvím rozpočtového určení daní. Výše získaných prostředků je
přímo úměrná počtu dětí ve škole a to bez ohledu na to, v jaké obci děti trvale bydlí.
3. Další zdroje příjmů
Část nákladů školy ve školním roce 2015/2016 byla uhrazena z finančních i hmotných darů, které
škola získala. Škola získává další finanční prostředky z poplatků za školní družinu a hospodářské
činnosti školy (zájmové kroužky).
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2015
Název položky
Spotřebované nákupy

145.429,11Kč

Služby

260.279,18Kč

Osobní náklady

3.178.096,00 Kč

Ostatní náklady

8.202,00 Kč

Odpisy, rezervy a opravné položky

438.849,13 Kč

Náklady celkem

4.030.855,42 Kč

Výnosy z pronájmu

3.200,00 Kč

Ostatní výnosy
(školní družina a zájmové kroužky)

238.325,00 Kč

Výnosy z transferů ze Stč. kraje

3.105.665,00 Kč

Výnosy z transferů od obce Světice

400.000,00 Kč

Výnosy z ostatních transferů místních vládních
institucí

220.362,60 Kč

Výnosy celkem

3.967.552,60 Kč

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM

-63.302,82 Kč

Kompletní rozvaha a výsledovka ZŠ Světice za rok 2015 je k dispozici na webu školy.
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V rámci projektu mezinárodní studentské společnosti AISEC po jménem „Edison“ hostila škola
šestici studentů z různých zemí. Cílem bylo seznámit žáky s domovskými zeměmi těchto studentů a
využití anglického jazyka.

Závěr
Základní škola Světice (žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, přátelé školy, …) prožila další nabitý
rok, ve kterém vstřebala nárůst o novou první třídu a nic neubrala z nejrůznějších aktivit, které
zpestřují výuku i některé mimoškolní chvíle.
V podobném trendu by měla škola pokračovat také ve školním roce 2016/2017, který bude
specifický tím, že přijdou nejen noví prvňáci, ale také šesťáci. Zároveň nás díky maximální podpoře
obcí Světice a Tehov čeká přestavba budovy druhého stupně. Škola tak získá nové moderní zázemí
s šesti učebnami, jídelnou, kabinety.
Čeká nás další rok, kdy škola poroste ve všech směrech. Přibydou žáci, zaměstnanci, prostor a
vybavení. Pokusíme se neztratit nic z rodinného, přátelského prostředí, které dosud ze školy vždy
dýchalo.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne: 14. října 2016
a školskou radou dne: 1. listopadu 2016
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